
Rentree

Re-integratie op maat



Doelgroep Rentree
Rentree ondersteunt en begeleidt mensen, veelal met een meervoudige 
problematiek. Ex-gedetineerden en veelplegers, maar ook andere mensen 
met een hulpvraag op het gebied van zelfstandig leven en/of arbeidsre-
integratie kunnen aangemeld worden. 

Visie
Rentree werkt vanuit een holistische visie en is van mening dat alleen door 
het gelijktijdig aanpakken van alle levensgebieden cliënten tot groei kunnen 
komen. Er wordt uit gegaan van de eigen wensen, kracht en mogelijkheden 
van de cliënt. Binnen de kaders en mogelijkheden staat de vraag van de 
cliënt centraal. Cliënten worden op maat begeleid met als doel, op een 
zo zelfstandig mogelijke wijze deel te kunnen nemen binnen de huidige 
maatschappij. 

Werkwijze
Een deskundig multidisciplinair team, bestaande uit een trajectmanager, 
woonbegeleider en werkbegeleider, ondersteunt de cliënt tijdens het 
re-integratieproces. Er is aandacht voor alle leefgebieden. De begeleiding 
wordt voornamelijk geboden op gebied van wonen, werken en financiën. 
Het begeleidingstraject wordt samen met ketenpartners vormgegeven. 
De voortgang wordt periodiek geëvalueerd met de cliënt en andere 
betrokkenen. 

Zonder huis, inkomen en/of daginvulling een nieuw leven starten. 

Dat valt niet altijd mee. Daarom begeleiden medewerkers van Rentree 

cliënten met meervoudige problematiek op diverse leefgebieden 

bij hun terugkeer in de maatschappij. Via een op maat gesneden, 

integraal ondersteuningstraject leren zij zelfstandig te functioneren. 



Kenmerken aanpak Rentree
• De begeleiders van Rentree vinden aansluiting bij de cliënt en brengen 
 vanuit een ondersteunende en vraaggerichte houding het gewenste 
 maatschappelijk herstel tot stand.
• Motivatie en positieve inzet van de cliënt zijn voorwaarden om het traject 
 te laten slagen.   
• De hulpvraag van de cliënt staat centraal en de deze wordt samen met 
 de cliënt vertaald naar doelen en acties op diverse leefgebieden.
• Afhankelijk van het afgesproken maatwerktraject krijgt iedere cliënt een 
 begeleidingsteam.
• Trajecten worden op integrale wijze aangeboden in samenwerking met 
 ketenpartners zoals bijvoorbeeld GGzE en Novadic Kentron.

Aanmelding
Verwijzende instanties kunnen cliënten via een Ifzo- of Wmo indicatie 
aanmelden voor het re-integratietraject van Rentree via het Cliënt Service 
Bureau van Sint Annaklooster. Dit kan door te bellen naar 040-2098449 of 
een e-mail te sturen naar csb@sintannaklooster.nl. Na aanmelding vindt 
er een telefonische screening plaats door een medewerker van Rentree. 
Hierna wordt er een intakegesprek gepland met de cliënt en de verwijzer. 



www.sintannaklooster.nl

Voor inhoudelijke vragen over 
het aanbod van Rentree 
kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met Rentree.
E rentree@sintannaklooster.nl
T 040 209 88 00

Rentree is onderdeel van Sint 
Annaklooster. Sint Annaklooster 
is een brede zorginstelling in 
Eindhoven. Met een op maat 
gesneden aanbod van zorg- en 
dienstverlening wil de stichting 
mensen in moeilijke situaties 
ondersteunen en begeleiden.

Sint Annaklooster
Bezoekadres Rentree: 
Aalsterweg 289A, 
5644 RE  Eindhoven

Postadres:
Postbus 1181, 
5602 BD  Eindhoven


